Nyhetsbrev 2 - Informatörer - juni 2015
Välkommen till Gilla din ekonomis nyhetsbrev för certifierade informatörer. I nyhetsbrevet skriver
vi bland annat om aktuella och kommande händelser inom nätverket.

Enklare återkoppling
från insatser i landet

Nu finns en mejlenkät för återkoppling från alla
de insatser som görs av alla vidareinformatörer
runt om i landet.

På gilladinekonomi.se finns ingången till enkäten
där du som vidareinformatör matar in e-postadresser för dem som deltagit på en utbildningseller informationsträff. Enkäten mejlas sedan till
deltagarna, med Finansinspektionen som avsändare. När mejlet skickats raderas e-postadresserna.
Enkäten innehåller fem påståenden:
- Totalt sett är jag nöjd med kursen
- Kursen gav mig nya kunskaper
- Jag kommer att ha nytta av det jag lärde mig på
kursen
- Det var lätt att förstå innehållet i kursen

Svarsalternativen är; Instämmer helt och Instämmer inte alls på en femgradig skala. Det femte påståendet, Jag vill rekommendera kursen till andra,
har en tiogradig svarsskala.
Enkäten kommer att kunna hjälpa oss på Finansinspektionen att följa upp allt bra som görs ute i
landet. Ingången till enkäten finns här:
www.gilladinekonomi.se/informatorer och det
är alltså ni som hållit i utbildnings- eller informationsträff som ska registrera deltagarna.

Uppdaterat material

I mars uppdaterades materialet för kurserna:
- Tryggare ekonomi på äldre dar
- Pensioner och försäkringar
Det uppdaterade materialet finns att hämta på
www.gilladinekonomi.se/informatorer

Tips på Facebook

Efter en trevlig tid på Facebook kommer sidan
att förändras. Inläggen kommer huvudsakligen
innehålla tips kring privatekonomi. Vi kommer att
skriva inlägg om att spara, låna, betala, budgetera,
om fonder, pension och familjejuridik.
www.facebook.se/gilladinekonomi

Forum i grupper

GDE har startat tre forum för kurserna på Facebook, i forumen kan ni certifierade informatörer
kommunicera med varandra och oss på GDE.

- GDE Trygga din ekonomiska framtid: www.facebook.com/groups/tryggadinekonomiskaframtid/
- GDE Tryggare ekonomi på äldre dar: www.facebook.com/groups/tryggareekonomipaaldredar/

- GDE Pensioner och försäkringar: www.facebook.
com/groups/pensionerochforsakringar/
Välkommen till ditt forum!

Insändare på nästa sida

Anders Norrman

Läsarbidrag
Solveig & Ulla

Hej!
Anders Norrman här, från Kyrkesund. Jag är
civilekonom och lärare på gymnasiet. De senaste
14 åren har jag arbetat som lärare i ekonomi, UF
(ung företagsamhet), juridik, internationell ekonomi mm.

Solveig Hellström och Ulla Jönsson från Sveriges
pensionärers riskförbund, SPRF avdelning 13 i
Stockholm, är certifierade informatörer sen 2014
av Gilla din ekonomi. Nyligen arrangerade avdelning 13 en konferensresa till Åland där Solveig
och Ulla utbildade ett trettiotal deltagare i vardagsekonomi. Resan var mycket uppskattad och
kommer därför att anordnas i höst igen.

- Behovet av ekonomiskt
kunnande

2012 gick jag Gilla din ekonomis kurs Trygga din
ekonomiska framtid. Efter utbildningen har jag
med stor glädje föreläst ett tiotal gånger för TCO
förbunden. Det var tillsammans med min fru
Annika, som jobbar på Kronofogden, som jag föreläste tillsammans med.
Jag har alltid varit
intresserad av ekonomi
i alla former och med
världens utveckling och
alltmer för global ekonomi. Det intressanta är
att man aldrig blir ful�lärd då saker förändras
hela tiden och skapar
nya möjligheter.

Behovet av ekonomiskt
kunnande i världen
är enormt viktigt inte
minst i västvärldens gamla I-länder, där människor haft det väldigt bra och fortfarande tror att så
skall det förbli. Men med en annan världsekonomi
och med förändrad befolkningspyramid fungerar
inte längre ländernas ekonomi. Den enskilde individen måste ta mycket större ansvar för sin egen
ekonomi inte minst inför pensioneringen!
Vid alla de föreläsningar som jag haft har frågestunden efteråt alltid varit lång och intressant.
Mäniskor har massor av frågor runt ekonomi som
de vill ha hjälp med. Då är det bra att ha en bred
kunskap i ekonomi både som privatperson, lärare
och företagsledare. Det behövs verkligen!
Anders Norrman
andersnorrman53@hotmail.com

- Studiecirklar till havs

Hej Solveig! Du är informatör och har läst en av
Gilla din ekonomis kurser. Berätta gärna lite mer
om det.
- Kursen som vi gick uppskattades mycket. Bra
föreläsare och den gav bra information om viktiga
frågor.
Du och Ulla har anordnat några spännande studiecirklar. Nyligen var ni på en väldigt uppskattad
båtresa med 30 deltagare. Hur kom ni på idén till
upplägget?
- Några i vår styrelse som deltog i cirkeln i
oktober tyckte att det vore bra om vi kunde ha en
konferens på Ålandsbåt.
Att åka på en kryssning var så pass uppskattat att
ni kommer hålla kursen till havs i höst igen, vem
kan åka med på kursen?
- Konferensen är öppen för avdelning 13:s medlemmar.
Ni annordande även kurser på land i höstas. Hur
gick dessa till?
- Vi ordnade även en kurs i oktober som omfattade 2 timmar per dag i 3 dagar. Deltagarna var 8
stycken Cirkeln var gratis och avdelningen hyrde
lokal. Ulla och jag delade upp de olika ämnena
mellan oss. Med efterföljande diskussion.

Tips!

Har du något du vill dela med dig av till andra
informatörer på nyhetsbrevet, hör gärna av
dig till finanskunskap@fi.se

